PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID
Definities
In deze Privacyverklaring en Cookiebeleid hebben gedefinieerde begrippen dezelfde betekenis als in
de Algemene Voorwaarden, tenzij expliciet anders bepaald in dit document.
Wijzigingen
De Privacyverklaring en het Cookiebeleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Nieuwe versies
van de Privacyverklaring en Cookiebeleid zullen op de Website ter beschikking worden gesteld.

PRIVACYVERKLARING
Verwerkingsverantwoordelijken
De Finturi Groep (hierna: “Finturi” of “wij”/”ons”) informeert u in deze verklaring (hierna:
“Privacyverklaring”) over hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens
omgaan. De Finturi Groep bestaat uit de rechtspersonen Netfin B.V. (KvK-nummer 72284803) en de
Stichting Finturi Payments (KvK-nummer 74703773). Beide rechtspersonen zijn gevestigd aan de
Saturnusstraat 60, Unit 47, 2516 AH in ’s-Gravenhage.
De Finturi Groep beheert het Platform dat wordt gebruikt om financiering aan te bieden of aan te
vragen door en voor bedrijven.
Voor vragen over de Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Finturi via info@finturi.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Gegevens door u verstrekt
Wij verwerken persoonsgegevens, waaronder uw contactgegevens (NAW-TE), geboortedatum en
indien van toepassing uw bankrekeningnummer, die u aan ons heeft verstrekt tijdens de registratie
op het Platform of omdat u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Wanneer u de
persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden gevraagd niet verstrekt, zal de registratie
niet kunnen worden voltooid en kunnen wij u geen Diensten verlenen.
Leningen aangegaan via het Platform worden door ons geadministreerd en beheerd. Het verloop van
een Lening is inzichtelijk via het Account. Ten behoeve van onze administratie verwerken wij gegevens
over uw gebruik van het Platform, zoals bijvoorbeeld inlogmomenten en de handelingen die uw
verricht op het Platform. Het monitoren van uw gebruik van het Platform vindt onder andere plaats
door het gebruik van Cookies. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar
onderstaande Cookiebeleid.
Gegevens afkomstig van derden

Als u optreedt als contactpersoon van een onderneming die staat ingeschreven in het Handelsregister
dan zullen wij bij de Kamer van Koophandel een uittreksel opvragen van de desbetreffende
onderneming. Dit uittreksel kan persoonsgegevens van u bevatten.
Indien u alle Cookies toestaat, ontvangen wij door middel het gebruik van bepaalde type Cookies (door
derden) gegevens over u en uw gebruik van de Website.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen verwerken wij uw
persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. De belangrijkste doeleinden
waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken staan hieronder vermeld:
• Registratie op het Platform – onderdeel van deze registratie is het verifiëren van uw identiteit;
• Het verlenen van de Diensten – onderdeel hiervan is het beheren van uw Account;
• Het monitoren en onderhouden van de klantrelatie – bijvoorbeeld het versturen van
informele en commerciële berichten over ons en onze Diensten en wanneer u contact met
ons opneemt dan leggen wij dit in onze administratie vast;
• Betalingen – wij verwerken uw persoonsgegevens voor het berekenen en incasseren van aan
ons verschuldigde betalingen voor het verlenen van de Diensten en voor het uitvoeren van de
betalingen via Stichting Finturi Payments;
• Reclame- en marketingdoeleinden – wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om onze
Diensten en het Platform te promoten;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en handhaving van
onze rechten.
Het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden mogen wij doen omdat
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, wij hiertoe
wettelijk verplicht zijn of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw
persoonsgegevens. Gerechtvaardigde belangen van de Finturi Groep zijn onder meer: het uitvoeren
van de overeenkomst met een onderneming waarvoor u optreedt als contactpersoon, het promoten
en verkopen van onze Diensten, het optimaliseren van onze Diensten en het Platform bijvoorbeeld
ten aanzien van de veiligheid, snelheid en klantvriendelijkheid, bedrijfseconomische doeleinden en
het monitoren van het gebruik van het Platform onder meer in het kader van fraudepreventie.
Indien uw expliciete toestemming is vereist voor het mogen verwerken van uw persoonsgegevens,
zoals in het geval van bepaalde Cookies, dan zullen wij uw toestemming vragen voordat wij uw
persoonsgegevens zullen verwerken. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Aan welke andere partijen mogen wij uw persoonsgegevens verstrekken?
Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een Lening dan delen wij informatie,
waaronder uw contactgegevens, met een incassobureau aan wie wij het incasso-traject uitbesteden.
Indien wij het vermoeden hebben dat er sprake is van fraude, witwassen, het financieren van
terrorisme of een andere criminele activiteit dan kunnen wij uw gegevens tevens delen met de
daartoe bevoegde opsporingsinstanties.

Door het toestaan van bepaalde type Cookies ontvangen de marketingpartijen die deze Cookies
gebruiken informatie over u. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar
ons onderstaande Cookiebeleid.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of zolang wij hierbij een
gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld in het kader om onze eigen rechtspositie te verdedigen
tijdens een juridisch geschil. De wettelijke bewaartermijn die van toepassing is op de door ons
verwerkte persoonsgegevens is veelal tussen de 5 en 7 jaar na het einde van de klantrelatie.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt?
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze persoonsgegevens
zijn voor een deel inzichtelijk via uw Account. Voor een overzicht kunt u tevens een verzoek sturen
naar: info@finturi.com.
U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren of corrigeren indien wij deze niet
juist hebben verwerkt, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen
verwerkingen die plaatsvinden op basis van een gerechtvaardigd belang van Finturi en om uw
persoonsgegevens te (laten) wissen. Daarnaast heeft u tevens nog het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit.
Als u gebruikt wilt maken van één of meerdere van uw rechten dan kunt u een mail sturen naar
info@finturi.com.
Of u succesvol gebruik kunt maken van uw recht is afhankelijk van of u aan de daarvoor benodigde
vereisten voldoet. Deze vereisten kunt u onder meer terugvinden in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Afmelden nieuwsbrief
Finturi kan u nieuwsbrieven met regelmatige updates sturen. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen,
kunt u zich altijd afmelden via de link in de voettekst van de e-mail. Mocht u toch e-mails blijven
ontvangen die u niet wenst te ontvangen, neem dan contact op met info@finturi.com.
U kunt zich niet afmelden voor statusupdates over de lopende transacties op ons platform.

COOKIEBELEID
Cookies en technieken zoals Javascripts en Web beacons (hierna: “Cookies”) zijn bestanden die op
een computer, mobiele telefoon of andere randapparatuur kunnen worden geplaatst om onder
andere informatie uit te lezen, informatie te plaatsen en op informatie en gegevens op te slaan. In
het algemeen kan een onderscheid worden gemaakt tussen onderstaande vier type Cookies. In
onderstaande tabel is een korte uitleg gegeven per type Cookie en wordt teven toegelicht welke
Cookies door Finturi worden gebruikt en voor welke doeleinden.
Type Cookie

Functie Cookie

Noodzakelijke
Cookies

Deze Cookies zijn noodzakelijk om de
website te laten functioneren en
kunnen niet worden uitgeschakeld in
onze systemen. Ze worden meestal
alleen ingesteld als reactie op acties
die door u zijn uitgevoerd en die
neerkomen op een verzoek om
services, zoals het instellen van uw
privacyvoorkeuren, het inloggen of
het invullen van formulieren. U kunt
uw browser instellen om u te
blokkeren of te waarschuwen over
deze Cookies, maar sommige delen
van de site werken dan niet. Deze
Cookies slaan geen persoonlijk
identificeerbare informatie op.

Functionele
Cookies

Deze Cookies stellen de website in
staat om verbeterde functionaliteit en
personalisatie te bieden. Ze kunnen
worden ingesteld door ons of door
externe aanbieders waarvan de
diensten die we hebben toegevoegd
aan onze pagina's. Als u deze Cookies
niet toestaat, werken sommige of al
deze services mogelijk niet goed.

Gebruik door Finturi

Cookies:
• www.finturi.com:OptanonConsent
• .www.finturi.com:OptanonAlertBo
xClosed
• onetrust.com:__cfduid

Cookies:
•
•
•
•
•

hs-scripts.com:__cfduid
hs-analytics.net:__cfduid
finturi.com:hubspotutk
finturi.com:__zlcmid
static.zdassets.com:__zlcid

Doeleinden: Deze Cookies worden
gebruikt voor de goede werking van de
Website en houden bijvoorbeeld de
privacy- en Cookie-instellingen die u
wilt behouden.

Deze Cookies verwerken geen
persoonsgegevens.

Analytische
Cookies

Met deze Cookies kunnen we
bezoeken en verkeersbronnen tellen,
zodat we de prestaties van onze site
kunnen meten en verbeteren. Ze
helpen ons om te weten welke
pagina's het meest en minst populair
zijn en zien hoe bezoekers zich
verplaatsen op de site. Alle informatie
die deze Cookies verzamelen is
geaggregeerd en dus anoniem. Als u
deze Cookies niet toestaat, weten we
niet wanneer u onze site hebt bezocht
en kunnen we de prestaties ervan niet
volgen.

Deze Cookies kunnen door Finturi of
derden worden geplaatst tijdens een
bezoek aan de Website:

Cookies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finturi.com:__hstc
finturi.com:_hjid
finturi.com:_hjIncludedInPagevi
ewSample
finturi.com:_ga
finturi.com:_gid
finturi.com:_hjTLDTest
finturi.com:zte2095
finturi.com:_hjAbsoluteSessionI
nProgress
finturi.com:__hssc
finturi.com:__hssrc

Doeleinden: Deze Cookies worden
geplaatst om het aantal bezoeken en
het gebruik van de Website te
controleren met als doel de
functionaliteit van de Website te
verbeteren.

Deze Cookies verwerken geen
persoonsgegevens.

Overige
Cookies,
waaronder
commerciële

Deze Cookies kunnen via onze site
worden geplaatst door onze
advertentiepartners. Ze kunnen door
deze bedrijven worden gebruikt om
een profiel van uw interesses op te

Deze Cookies kunnen door Finturi of
derden worden geplaatst tijdens een
bezoek aan de Website:

en marketing
Cookies

bouwen en u relevante advertenties
op andere sites te laten zien. Ze slaan
geen directe persoonlijke informatie
op, maar zijn gebaseerd op het uniek
identificeren van uw browser en
internetapparaat. Als u deze Cookies
niet toestaat, zult u minder gerichte
reclame ervaren.

Cookies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

facebook.com:fr
finturi.com:_gat_gtag_xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hsforms.com:__cfduid
linkedin.com:lissc
hs-banner.com:__cfduid
hscollectedforms.net:__cfduid
ads.linkedin.com:lang
finturi.com:_hjFirstSeen
finturi.com:__zlcstore
www.linkedin.com:bsCookie
finturi.com:_fbp
doubleclick.net:test_Cookie
youtube.com:YSC
linkedin.com:bCookie
youtube.com:VISITOR_INFO1_LI
VE
linkedin.com:UserMatchHistory
hubspot.com:__cfduid
linkedin.com:lidc
script.hotjar.com:_hjIncludedIn
PageviewSample
youtube.com:GPS
linkedin.com:lang
hsleadflows.net:__cfduid

Doeleinden: Deze Cookies worden
gebruikt om advertenties te
personaliseren, een profiel op te
bouwen.

Persoonsgegevens worden verwerkt
door deze Cookies toe te staan.

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van
externe diensten zoals de analyse van internetverkeer) ook Cookies kunnen gebruiken waarover we
geen invloed hebben.
U kunt Cookies blokkeren door in de instelling in uw browser de optie te gebruiken waarmee u de
plaatsing van alle of sommige Cookies kunt weigeren. Mocht u echter gebruik maken van deze

browserinstellingen om Cookies (inclusief essentiële Cookies) te blokkeren, dan hebt u mogelijk geen
toegang tot alle of delen van onze website. Voor het wijzigen van uw Cookiesettingen raadpleeg
Cookie-settings.

